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Załącznik nr 1 

        do uchwały  

Rady Nadzorczej NFOŚiGW 

nr……............ 

        z dnia ………………………......... 

 
 
 
 

PROGRAM  PRIORYTETOWY 
 

 

Tytuł programu:  

„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez WFOŚiGW” 

 

1.  Cel programu 

Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej mających na celu: 

1) Wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, 

2) Poprawę stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie 

dofinansowania przedsięwzięć celu przyczyniających się do wypełnienia wymogów 

Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,  

realizowanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Program ma na celu również zachowanie ciągłości realizacji planów działalności 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2013 - 2014 

w odpowiedzi na zmianę terminów wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 

skutkujących zmniejszeniem wpływów do Funduszy w 2013 r. Wspiera w tym zakresie 

realizację postanowień regionalnych strategii, planów i programów w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności Wojewódzkich Programów Ochrony 

Środowiska. Program koresponduje ze Strategią Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

oraz z Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2008 – 2012 z perspektywą do 2016 roku, 

a w szczególności ze Wspólną Strategią Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 

roku 2020, w zakresie postulowanego w niej zapewnienia wsparcia przez Narodowy Fundusz 

realizacji lokalnych i regionalnych potrzeb, które nie mogą być zaspokojone ze środków 

wojewódzkich funduszy poprzez udzielenie dofinansowania przez Narodowy Fundusz dla 

wojewódzkich funduszy. 

2.  Wskaźniki osiągnięcia celu 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. „Masa unieszkodliwionych odpadów 

niebezpiecznych zawierających azbest”, wynikające z umów zawartych w roku 2015 wynosi 

40 000 Mg. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia 

osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w roku 2018 wynoszą 40 000 Mg. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. „Liczba dodatkowych osób 

korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków” wynikające z umów zawartych w roku 

2014 wynosi 27 000 RLM. Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego 
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potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego w okresie 2015-2017 wynoszą 
27 000 RLM. 

Planowane wartości wskaźnika osiągnięcia celu pn. „Liczba wojewódzkich funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej objętych wsparciem w zakresie zachowania ciągłości 

realizacji planów działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w latach 2013-2014” wynikające z umów zawartych w roku 2014 wynosi 4. 

Natomiast wartości wskaźnika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia 

wskaźnika w roku 2014 wynosi 4. 

Tabele wskaźników programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 1 do programu. 

 

3. Budżet  

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 32 000 tys. zł. 
Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych form 

dofinansowania programu wynoszą 32 000 tys. zł. 
Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania wynoszą  124 091,5  tys. zł ze 

środków NFOŚiGW. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form dofinansowania 

programu wynoszą 137 891,1 tys. zł. 
Tabele budżetu programu priorytetowego przedstawiono w załączniku nr 2 do programu. 

 

ZAKRES SZCZEGÓŁOWY 

 
Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
 

4.  Okres wdrażania  

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2018 

2. Alokacja środków w roku 2015. 

3. Wydatkowanie środków: do 2017 r.  

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

1. Wnioski od WFOŚiGW będą przyjmowane w terminie 30 dni od daty ogłoszenia naboru 

przez NFOŚiGW. W przypadku naboru wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć, 
o których mowa w ust. 7.5.2, termin składania wniosków może zostać skrócony. Nabory 

będą powtarzane w celu wykorzystania pełnej alokacji budżetu programu. 

Przedsięwzięcia opisane w ust. 7.5.1 i 7.5.2 nie mogą być objęte jednym wnioskiem 

2. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie 

WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 

z 28.12.2006, str. 5). 
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2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie 

zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze 

produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007 r., str. 35). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, 

z późn. zm.). 

7.  „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjęty uchwałą Nr 

122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. z 2009 r., Nr 50, poz.735), 

zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. (M.P. z 2010 

r., Nr 33, poz. 481). 

8. Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego 

planu gospodarki odpadami 2014" (M.P. z 2010 r. Nr 101, poz. 1183). 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

7.1  Formy dofinansowania 

Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji. 

 

7.2 Warunki udostępniania środków przez NFOŚiGW  

1) udostępnienie środków jest nieodpłatne i bezzwrotne; 

2) zwrotowi do NFOŚiGW podlegają niewykorzystane środki udostępnione WFOŚiGW oraz 

pożytki ze środków udostępnionych WFOŚiGW;  

3) NFOŚiGW odstępuje od pobrania zabezpieczenia od WFOŚiGW; 

4) środki będą przekazywane na wniosek WFOŚiGW w transzach kwartalnych. Limity 

wypłat określa umowa pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

7.3 Warunki dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW z udziałem środków 
NFOŚiGW 

1) udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW działa we 

własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW; 

2) kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 100 % jego kosztów kwalifikowanych, 

w tym do 50 % kosztów kwalifikowanych, ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 

w formie dotacji; 

3) kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w 

ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć iloczynu 400 zł i  

sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych 

odpadów zawierających azbest; 

4) minimalne łączne zaangażowanie środków WFOŚiGW w realizację niniejszego programu 

priorytetowego stanowi 35% kosztów kwalifikowanych; 

5) przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy, w której została przeprowadzona 

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest; 

6) przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie gminy posiadającej program usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest i jest z nim zgodne; 



4 

 

7) przy określaniu intensywności dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące 

dopuszczalności pomocy publicznej; 

8) w przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu 

terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych 

odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, 

zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania 

oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji 

dotowana jednostka samorządu terytorialnego. 

9) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2. kwota dofinansowania ze 

środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych; pkt. 2 – 6 nie stosuje 

się.  

7.4  Beneficjenci  

Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za pośrednictwem 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

7.5  Rodzaje przedsięwzięć  
1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia 

lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania 

lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską 
żywiołową. 

Dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego 

jest członkiem lub powiatu, na którego terenie się znajduje. 

8. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

1. Przy wyborze przedsięwzięć stosuje się kryteria obowiązujące w danym WFOŚiGW 

 z uwzględnieniem niniejszego programu. 

2. WFOŚiGW, udzielając dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 

uwzględnia: 

1)  efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub 

zabezpieczenia odpadów zawierających azbest,  

2) efekt ekologiczny osiągnięty w związku z realizacją przedsięwzięć określa się jako 

masę odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych, wyrażoną w [Mg]. 

9.  Koszty kwalifikowane  

Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu 

ekologicznego i obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu 

i unieszkodliwiana lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. 

10. Procedura udostępniania środków WFOŚiGW 

1. Udostępnienie środków na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej następuje na podstawie wniosku złożonego w NFOŚiGW na 

obowiązującym wzorze. 

2. W ogłoszeniu naboru wniosków przez NFOŚiGW podaje się dostępną w ramach naboru 

alokację środków stanowiącą różnicę kwoty planowanych i zaciągniętych w danym roku 
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zobowiązań oraz roczne limity udostępniania środków stanowiące dla każdego roku 

różnicę planowanej w budżecie programu kwoty wypłat i sumy wypłat planowanych 

w umowach zawartych z WFOŚiGW w oparciu o niniejszy program. 

3. W przypadku, jeżeli suma wnioskowanych kwot udostępnienia środków z wniosków 

złożonych w terminie dla danego roku przekracza podany w ogłoszeniu roczny limit 

udostępnienia środków, kwota środków udostępnionych w tym roku nie może 

przekroczyć kwoty Ur wyliczonej zgodnie z następującym algorytmem: 

U� � U�� �
LU�

∑U��
 

gdzie: 

Ur –  maksymalna kwota udostępnienia środków dla danego WFOŚiGW w roku r, 

Uwr –  wnioskowana przez dany WFOŚiGW kwota udostępnienia środków w roku r, 

ΣUwr –  suma wszystkich wnioskowanych w naborze kwot udostępnienia środków 

w roku r, 

LUr –  roczny limit udostępnienia środków w roku r podany w ogłoszeniu naboru. 

4. Wniosek o udostępnienie środków obejmuje w szczególności: 

1) wnioskowaną kwotę udostępnionych środków, 

2) udokumentowaną kwotę środków WFOŚiGW przeznaczoną na dofinansowanie 

przedsięwzięć z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW, 

3) przewidywany efekt ekologiczny, 

4) wnioskowany harmonogram udostępniania środków NFOŚiGW, 

5) w przypadku wniosku dotyczącego przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5.2 do 

wniosku dołącza się również listę przedsięwzięć planowanych do dofinansowania z 

udziałem środków udostępnionych WFOŚiGW przez NFOŚiGW wraz z potwierdzeniem 

wystąpienia klęski żywiołowej na obszarze obejmującym realizację tych przedsięwzięć; 
pkt 2) nie stosuje się. 

5. Do wniosku, WFOŚiGW dołącza dokumenty określające warunki dofinansowania przez 

WFOŚiGW: 

1) przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest przy udziale środków NFOŚiGW; 

albo 

2) przedsięwzięć stanowiących usunięcie skutków klęski żywiołowej. 

6. WFOŚiGW zobowiązany jest do przesyłania w formie określonej przez NFOŚiGW 

informacji o efektach rzeczowych i efektach ekologicznych przedsięwzięć 
realizowanych z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. 

7. NFOŚiGW uprawniony jest do wspólnej z WFOŚiGW kontroli przedsięwzięć 
realizowanych z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW. 

11. Procedura wyboru przedsięwzięć 

Procedura naboru i rozpatrywania  wniosków odbywa się zgodnie z wewnętrznymi 

regulacjami poszczególnych WFOŚiGW. 
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Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych 
oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi 
oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego   

 

4.  Okres wdrażania  

1. Okres wdrażania w latach 2014 – 2017. 

2. Alokacja środków w roku 2014. 

3. Wydatkowanie środków: do 2016 r.  

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania budżetu programu na dany 

rok.  

Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie 

WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 145 

z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 

 

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

7.1  Formy dofinansowania 

Pożyczka.  

7.2  Intensywność dofinansowania 

 Do 90% kosztów kwalifikowanych. 

7.3  Warunki dofinansowania 

1) warunki udzielania przez NFOŚiGW pożyczek poszczególnym WFOŚiGW: 

a) okres dofinansowania: do 7 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy środków, 

b) stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku. Odsetki z tytułu 

oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na 

koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 

pierwszą transzę środków, 

c) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od wypłaty ostatniej transzy 

pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 18 miesięcy, 

d) forma zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy: 

weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”, 

e)  pożyczka nie podlega umorzeniu, 

f) transze pożyczki mogą być wypłacone w formie zaliczki. Ich rozliczenie będzie 

następowało poprzez przedstawienie zestawienia dofinansowanych przedsięwzięć, 
które zostały dofinansowane ze środków pożyczki. Zestawienie obejmuje nazwę 
beneficjenta końcowego i przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania oraz wielkość 
zakontraktowanego głównego efektu ekologicznego i rzeczowego przedsięwzięcia. 
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2) warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym 

określają poszczególne WFOŚiGW. Udzielenie dofinansowania następuje 

z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 

7.4 Beneficjenci  

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Beneficjentami końcowymi programu są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub 

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego.  

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 

Wsparciem finansowym objęte jest zagospodarowanie ścieków bytowo - gospodarczych 

powstających w gospodarstwach domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty 

mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz 

w obiektach użyteczności publicznej.  

Pomocą nie są objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są użytkowane. 

Odpowiedzialność za wybór odbiorców pomocy (właścicieli wskazanych posesji  

do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków lub wykonania podłączenia  

do kanalizacji sanitarnej) ponoszą beneficjenci końcowi. 

Finansowane będzie: 

I. Wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) 

o  przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze 

z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności 

publicznej.  

Z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącza się: 

1. Obszary, dla których budowa zbiorczych systemów odprowadzenia ścieków jest 

ekonomicznie uzasadniona zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 

(Dz. U. Nr 137, poz. 922). 

2. Obszary, na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego zbiorczego 

systemu kanalizacyjnego. 

3. Obszary, dla których przed 2020 rokiem został, przez jednostkę samorządu 

terytorialnego lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji jej zadań 
własnych, zaplanowany i będzie wykonany zbiorczy system odprowadzania ścieków. 

II. Wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi  

dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie. 

W zakresie budowy lokalnych oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej 

Program dotyczy systemów obsługujących od 50 do 1 000 RLM. Ww. systemy mogą 
być realizowane na obszarach, które z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe i/lub 

wodne nie mogą być obsługiwane przez systemy przydomowych biologicznych 

oczyszczalni ścieków (PBOŚ), i na których gęstość zabudowy jest wystarczająca  

by budowę sieci kanalizacyjnej i zbiorczej oczyszczalni ścieków można było uznać  
za ekonomicznie uzasadnioną.  

W przypadku budowy sieci kanalizacyjnych obowiązuje wymóg uwzględnienia  

w zakresie przedsięwzięcia podłączeń kanalizacyjnych umożliwiających odebranie 

ścieków od min. 75% RLM znajdujących się na obszarze obsługiwanej zlewni.  
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III. Wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji 

grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej. 

W zakresie budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej Program dotyczy obszarów,  

na których istnieje możliwość podłączenia się do istniejącego lub będącego w trakcie 

realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Pod pojęciem istniejącego systemu kanalizacyjnego należy rozumieć sieć oddaną do 

eksploatacji, natomiast pod pojęciem systemu kanalizacyjnego będącego w trakcie realizacji, co 

najmniej podpisaną umowę z Wykonawcą robót budowlanych i posiadanie prawomocnych 

Decyzji pozwolenia na budowę sieci. 

8. Kryteria wyboru przedsięwzięć 

1. Pożyczka dla WFOŚiGW jest udzielana na podstawie wniosku złożonego w NFOŚiGW 

na obowiązującym wzorze. 

2. Preferowane będą wnioski WFOŚiGW zgłaszających największe zapotrzebowanie na 

środki w tym obszarze. 

9.  Koszty kwalifikowane  

1. Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2012 r. do 31.12.2016 r., w którym to 

poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane.  

2. W ramach Programu finansowane będą: 
a) Kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reaktory 

biologiczne, których producenci i dostawcy przedstawią: 

- deklaracje właściwości użytkowych zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 

12566-3+A1:2009 lub nowszą 
- raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez 

Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach 

właściwości użytkowych. 

Jeżeli powyższy warunek nie zostanie spełniony to koszty zakupu urządzeń, robót 

budowlano-montażowych i innych usług związanych będą niekwalifikowane. 

b) Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych oraz 

budowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. 

c) Podłączenia budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji 

zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przez podłączenie należy rozumieć 
przyłącze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wraz z niezbędnymi elementami 

umożliwiającymi fizyczne połączenie instalacji wewnętrznej w budynku z siecią 
kanalizacyjną.  

2. Koszty kwalifikowane 

Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego 

i obejmują roboty budowlano-montażowe, dokumentację projektową, w tym badania 

geologiczne, obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski. 

10.  Procedura udzielania pożyczki WFOŚiGW 

1. Ogłoszenie o naborze wniosków składanych przez WFOŚiGW zamieszczane jest 

na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl.  
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2. W ogłoszeniu o naborze wniosków przez NFOŚiGW podaje się dostępną w ramach 

naboru alokację środków. 

3. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki obejmuje w szczególności koncepcję 
wykorzystania środków zawierającą: 

1) wysokość wnioskowanej kwoty pożyczki, 

2) listę zadań planowanych do dofinansowania wraz z opisem, 

3) harmonogram wypłat środków, 

4) oczekiwany efekt ekologiczny i rzeczowy do uzyskania z dofinansowywanych 

przedsięwzięć. 

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW, zawarta będzie umowa 

pożyczki pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

5. Efekty ekologiczne osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków 

pożyczonych WFOŚiGW ewidencjonowane są przez WFOŚiGW. 

11. Procedura wyboru przedsięwzięć 

1. Procedura naboru i rozpatrywania wniosków odbywa się zgodnie z wewnętrznymi 

regulacjami poszczególnych WFOŚiGW, z uwzględnieniem niniejszego programu oraz 

poniższych zasad: 

a) Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków (PBOŚ): 

- udokumentowanie odpowiednich warunków gruntowych pozwalających na 

wprowadzenie ścieków do ziemi. Podstawą oceny warunków gruntowych będzie  dokumentacja 

geologiczna oraz opinia sporządzona przez uprawnionego geologa. Profile geologiczne w/w 

dokumentacji muszą być sporządzone w miejscu lokalizacji urządzeń rozsączających dla każdej 

PBOŚ. Profil musi być wykonany do głębokości 4m i wskazywać: rodzaj, miąższość warstw 

oraz klasę przepuszczalności gruntu, poziom wody gruntowej. Dokumentacja wraz z opinią 
musi wykazać, że zarówno przepuszczalność gruntu min. klasa C, bez potrzeby jego wymiany, 

jak i poziom wody min. 2,2m od poziomu istniejącego terenu pozwala na wprowadzenie do 

ziemi, wyliczonej ilości ścieków oczyszczonych, 

- jakość ścieków oczyszczonych odpowiadać będzie parametrom jak dla oczyszczalni 

poniżej 2000 RLM zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) lub innych jeżeli wynikają one z decyzji pozwoleń 
wodnoprawnych, 

- urządzenia PBOŚ wyposażone będą w reaktory biologiczne, których producenci i 

dostawcy przedstawią deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Wymaga się, 
aby na etapie wyłaniania Wykonawcy robót, jak i realizacji jakość urządzeń  potwierdzona była 

pełnym raportem badań PBOŚ, zgodnym z normą PN-EN 12566-3+A1:2009, w szczególności 

Załącznikiem B – badanie skuteczności oczyszczania, wystawiony przez laboratorium 

notyfikowane przez Komisję Europejską.   

b) lokalne oczyszczalnie ścieków 

Przedsięwzięcie obejmować powinno, co najmniej: 

- budowę nowej oczyszczalni ścieków o przepustowości od 50 do 1 000 RLM, 

- rozbudowę/modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie zakupu i montażu 

co najmniej nowego bloku oczyszczania biologicznego. Oczyszczalnia ścieków po rozbudowie 

mieści się w zakresie przepustowości od 50 do 1 000 RLM, 
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Opcjonalne przedsięwzięcia uzupełniające tylko w przypadku, gdy jednocześnie realizowane 

jest przedsięwzięcie opisane powyżej: 

- budowa nowej sieci kanalizacyjnej wraz z podłączeniami kanalizacyjnymi 

uwzględniającymi w zakresie przedsięwzięcia odebranie ścieków od min. 75% RLM 

znajdujących się na obszarze obsługiwanej zlewni. Sieć kanalizacyjna służy wyłącznie do 

odprowadzenia ścieków sanitarnych, 

- modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej, z której ścieki w całości spływają do 

budowanej/rozbudowywanej/modernizowanej oczyszczalni ścieków. Modernizowana sieć 
kanalizacyjna służy wyłącznie do odprowadzenia ścieków sanitarnych. 

Podłączenia wykonywane w ramach tego rodzaju przedsięwzięć podlegają wymaganiom 

opisanym w treści programu.   

c) podłączenia kanalizacyjne do budynków 

Podłączenie musi wykazywać kompleksowość inwestycji, w wyniku której właściciel posesji 

przy rozliczeniu efektu ekologicznego i okresie trwałości, zawrze z Przedsiębiorstwem umowę 
na odprowadzenie ścieków oraz wykaże, że instalacja w tym okresie jest użytkowana.   

 2. WFOŚiGW udzielając dofinansowania ze środków pochodzących z pożyczki 

udzielonej przez NFOŚiGW uwzględnia efektywność kosztową uzyskania efektu 

ekologicznego określoną wg zasady, że koszty będą finansowane ze środków NFOŚiGW 

zgodnie z intensywnością dofinansowania, o której mowa w ust. 7.2, z zastrzeżeniem, że 

jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego, wyznaczony jako iloraz sumy 

kosztów kwalifikowanych i wielkości planowanego efektu ekologicznego określonego w RLM, 

nie może przekroczyć: 

a) Dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5 pkt I                   – 4 200 zł/RLM; 

b) Dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5 pkt II, w tym: 

      – oczyszczalni ścieków             – 1 800 zł/RLM; 

              – oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych 

                 wraz z podłączeniami do budynków          – 5 900 zł/RLM; 

c) Dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 7.5 pkt III                   – 1 700 zł/RLM. 
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Część 3) REGION – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. 

4.  Okres wdrażania programu 

1. Program jest wdrażany w latach 2014 – 2015. 

2. Alokacja środków: do 31.12.2014 roku. 

3. Wypłata pożyczek przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW: do 2014 roku. 

4. Wypłata udzielonego dofinansowania przez WFOŚiGW dla beneficjentów końcowych: 

zgodnie z umowami w tym zakresie. 

5.  Terminy i sposób składania wniosków 

1. Nabór wniosków od WFOŚiGW prowadzony jest w trybie ciągłym, aż do wyczerpania 

puli dostępnych środków. 

2. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie 

WFOŚiGW. 

6.  Podstawy prawne udzielenia dofinansowania 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).  

7.  Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania  

7.1  Formy dofinansowania 

Pożyczka. 

7.2  Intensywność dofinansowania 
 

Pożyczka do 100 % kosztów wskazanych w koncepcji opisanej we wniosku 

o dofinansowanie. 

7.3  Warunki dofinansowania 
1) warunki udzielania przez NFOŚiGW pożyczek poszczególnym WFOŚiGW: 

a) okres dofinansowania: do 7 lat, liczony od daty wypłaty pierwszej transzy środków, 

b) stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku. Odsetki z tytułu 

oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na 

koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono 

pierwszą transzę środków, 

c) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki liczona jest od wypłaty ostatniej transzy 

pożyczki, lecz nie może być dłuższa niż 18 miesięcy, 

d) forma zabezpieczenia spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy: 

weksel własny „in blanco” z klauzulą „bez protestu”, 

e) pożyczka nie podlega umorzeniu, 

f) transze pożyczki mogą być wypłacone w formie zaliczki. Ich rozliczenie będzie 

następowało poprzez przedstawienie zestawienia dofinansowanych przedsięwzięć, które 

zostały dofinansowane ze środków pożyczki. Zestawienie obejmuje nazwę beneficjenta 

końcowego i przedsięwzięcia, kwotę dofinansowania oraz wielkość zakontraktowanego 

głównego efektu ekologicznego i rzeczowego przedsięwzięcia. 

2) warunki udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW beneficjentom końcowym określają 
poszczególne WFOŚiGW. Udzielenie dofinansowania następuje z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. 
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7.4 Beneficjenci  

1) Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

Beneficjentami końcowymi programu będą podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz 

intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej. 

 

7.5 Rodzaje przedsięwzięć 
Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej ujętych 

w planach działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

8. Kryteria wyboru przedsięwzięć  

1. Dofinansowanie dla WFOŚiGW jest udzielane na podstawie przedkładanej przez nie 

i stanowiącej zasadniczą część wniosku koncepcji wykorzystania środków 

ze wskazaniem m.in. celu i uzasadnienia przeznaczenia środków, kwoty 

dofinansowania, harmonogramu wypłat, oczekiwanego efektu ekologicznego 

i rzeczowego planowanego do uzyskania z dofinansowywanych projektów.  

2. Preferowane będą wnioski WFOŚiGW, odnotowujących największe niedobory środków 

finansowych na realizację przedsięwzięć ujętych w Planach działalności na 2014 rok, 

które w ich ocenie zapewnią uzyskanie istotnych efektów ekologicznych 

i rzeczowych.  

3. Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć beneficjentów końcowych dofinansowania 

określają WFOŚiGW. 

9.  Koszty kwalifikowane  

Koszty podlegające dofinansowaniu wg procedur WFOŚiGW. 

10.  Procedura udzielania pożyczki WFOŚiGW 

6. Ogłoszenie o naborze wniosków składanych przez WFOŚiGW zamieszczane jest 

na stronie internetowej NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl.  

7. W ogłoszeniu o naborze wniosków przez NFOŚiGW podaje się dostępną w ramach 

naboru alokację środków. 

8. Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki obejmuje w szczególności koncepcję 
wykorzystania środków zawierającą: 

1) wysokość wnioskowanej kwoty pożyczki, 

2) cel przeznaczenia pożyczonych środków wraz z uzasadnieniem, 

3) harmonogram wypłat środków, 

4) oczekiwany efekt ekologiczny i rzeczowy do uzyskania z dofinansowywanych 

projektów. 

9. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW, zawarta będzie umowa 

pożyczki pomiędzy NFOŚiGW i WFOŚiGW. 

10. Efekty ekologiczne osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków 

pożyczonych WFOŚiGW ewidencjonowane są przez WFOŚiGW.  

11. NFOŚiGW uprawniony jest do kontroli projektów realizowanych z udziałem 

środków udostępnionych przez NFOŚiGW. 
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 ZAŁĄCZNIK 1. 

 

 

 

*) wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów (proporcjonalnie do zaangażowanych przez  

    wfośigw i NFOŚiGW środków - zakłada się 50% całkowitego efektu ekologicznego) 

**) wartości miernika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego/rzeczowego. 

 

 

Nazwa / jedn. miary 
Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków 

[RLM] 
Środki dofinansowania: zwrotna 

                         Rok 

 

Wartości wskaźnika 

2014 

  

2015 2016 2017 lata kolejne Razem 

  

I* Planowane 27 000 0 0 0 0 27 000 
II** Osiągnięte 0 8 100 8 100 10 800 0 27 000 

*) wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów 

**) wartości miernika wynikające z planowanego potwierdzenia osiągnięcia efekty ekologicznego/rzeczowego. 

 
 

Nazwa / jedn. miary 

Liczba wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych 
wsparciem w zakresie zachowania ciągłości realizacji planów działalności 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w latach 2013 - 
2014 [szt./rok] 

Środki dofinansowania: zwrotna 

                         Rok 

 

Wartości wskaźnika 

2014 

  

2015 2016 2017 lata kolejne Razem 

  

I* Planowane 4 0 0 0 0 4 
II** Osiągnięte 4 0 0 0 0 4 

*) wartości miernika wynikające z planowanych do zawarcia umów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa / jedn. miary Masa unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest [Mg] 
Środki dofinansowania: bezzwrotna 

                         Rok 

 

Wartości wskaźnika 

2014 2015 2016 2017 lata kolejne Razem 

  

I* Planowane 0 40 000 0 0 0 40 000 
II** Osiągnięte 0 0 0 0 40 000 40 000 



14 

 

ZAŁĄCZNIK 2.  

 

Budżet 

Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych środków dofinansowania programu wynoszą 32 000 tys. zł. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla bezzwrotnych środków dofinansowania programu 

wynoszą 32 000 tys. zł. 

 

 
 

Lata 

poprzednie
2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

16 000,0 16 000,0

16 000,0 16 000,0

16 000,0 16 000,0

16 000,0 16 000,0

32 000,0 32 000,0

32 000,0 32 000,0

RAZEM dla

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Razem

II
 P

la
no

w
an

e 
w

yp
ła

ty
 z

ob
ow

ią
za
ń

w latach kolejnych 

dla

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Razem

Razem

w roku 2015 dla:

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Razem

w roku 2016 dla:

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Razem

                                                                                                                        (tys. zł)

32 000,0 32 000,0

w roku 2014 dla:

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Razem

I Planowane zobowązania                                                             
(kwota zobowiązań wynikając z zawieranych w danym roku 

umów)

w roku 2017 dla:

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych

Budżet programu  priorytetowego:
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”

środki na realizację zadań bieżących

Bezzwrotne środki dofinansowania

Rok

Środki dofinansowania

Zobowiązania i wypłaty
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Budżet 

Planowane zobowiązania dla zwrotnych środków dofinansowania programu wynoszą 124 091,5 tys. zł. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych środków dofinansowania programu 

wynoszą 137 891,1 tys. zł. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Lata 

poprzednie
2014 2015 2016 2017

Limit 

wypłat 

ogółem

13 799,6 44 091,5 57 891,10

40 000,0 40 000,0

40 000,0 40 000,0

13 799,6 124 091,5 137 891,1

w roku 2014

w roku 2015

w roku 2016

w roku 2017

w latach następnych

RAZEM

                                                                                                                                                                  (tys. zł)

I Planowane zobowązania                                               
(kwota zobowiązań wynikając z zawieranych w danym 

roku umów)
124 091,5 124 091,5
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Budżet programu  priorytetowego:
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych przez WFOŚiGW”

Zwrotne środki dofinansowania

Rok

pożyczki

Środki dofinansowania

Zobowiązania i wypłaty


